Alod@b szfuk P|ęklyct ł K oMocb

Z.

rpr.ry:ASP-DAT-ZP-15-2011

SPECYFIKACJA

Kalowice,201l-08-23

ISTOTI{YCE WARUNKOW

zAMÓwIENIA

n&uŚlugi ba[kov€ na n€cz Akademii sztuk Pięknych
w Katowicach

losĘpowie o udzi.l.ni. @ówj.nia prowad&!€ j.Śt ł Ębie pmtlrc! ri€ogn.ieoDĘo
napodŚtałieulały z dDia29 śy€aia 2004rokUPmW mówi€ń publicaych (Dz U' u 2010
l' Nl l 13'poz'?59'z ńa' m').

|. NAzwA (FTRMA)oR4z ADRJS zAMAwtAJĄcEGo
Ak.deńia sżtuklięknych w KatoB'icach

s]!s !5!.\4p!jśś.!]

2' TRYB UDZIELEN|AzAMÓwrENlA
Poslępot|Mie prcsadfolc Ę.lzie l tr}bi.: !Źor.Ę!

ni.ocr'lien.go

3. OPIS PRZEDMIOTIIZAMOWIENTA
]'I' Pżednioteńańóqienia jcst śliadczcnie
usługboko\\fcl]m Źecz Akadcniisauk
U'.h)c|- * Kabwrach tr; s^/egó|Ul'c8o poi^/egoUplŚu|

wspó|Iy slos.ik z.oówi.ń: ó6100000'l. UsfugibmkoŃ!i inNcstycyjńe
U'Uri bdtrlo(€ . ĘĄce pŹcdniolemmos ieniaob€ ] mu]ą:
l'
oNmie i pro*a.lzenie ńchunkó\ bdnko\.h:
. Zakl adowegoF! nduszu Świadc zeń socj llnFh.
.śrcdtóq pochodz.qc}thz do|a.ji celd$] ch ^\iąfuyc h z dziala|nościa
- walubsego vclro i tJSt)
. lacbuku lokalkminowych dla tażdĆjkwÓly i na każdyoklcs wskuany pżcf
. prcMdzenie ńśhuŃu rÓzliczĆń za-!ńnica'ch
. trico8fuic7jnej i|ościdowolnych 'achunkół'w pą'padku s)sl4pienia kkicj
koniecaości
ze slony zanał'iające8o'
2' Możliwośólołovlnia łodk óv pieniężnych na podslał ic dysPozycji lelefoniczne.j
]' Możlilośćrcali74ji PrcleŃjs b.n\os]"ch i lobi€nni! bić,4c'ch in.om.cji o sulie
|\on!2 pońolą c|c|@fo.beco !J!cm!. ' nemu\sń|pBcujacegÓ 7 plogmcm

ljnNo$o . ksi98owyncoclsoFr posiadanFpŹezzmawiają.ego'
'1'Udoslępnicnic
do 5 kan plahicz'cll ńa okEs lMania Uno$T'
5' Udonepniefuc
s|Dlti"eifoueJ l\hÓ\\.' o wyn|ea.h !o najmniej
37 cn x 2'l m x l ].5 cm w Ódd7i.lć banku wykona\.' no l.tsnie Misb
Pu c2 olrB tNd,a lmoqt.

b\

&|owice

Pz)jmowmie wplat go(ó!ykÓ{'}Ćh'
Możliuość*lplaty 8otó\tj za poncdnictNtn systcnu sypIat elclbniĆaych
MozliNość
koŹy$lnia z kredi1órvs rachunkubieżącym'
Plo\dd/e|'e s\Jeńu ld.n|).i|.a'i VŃos]'ch P|aho".|(sIM|]'
pelie-lo
1 . 2 z@awiającynie dopuszczaskladaniao|ertczęścioN}ch'
olcĄ nie zawiemjące
zakrcsupfednnolu zmówienia zosl ą odrzucole
z n]9o3i na spe.ltikę z"ł|ó,!ienia - jeEo Nrkonrvanie
hr,.
"ie
v całości
ali w rzęś.ipÓIl9!1|ohl9ćr"l'

b!ć po,ieąone

]''1'

Zela\iający nie p'cwidujc s'\'boiu ńajkoŹrstniejszej oferty z zslosowicm
elektonicznej,
ani nie plze$idujemozliwości
zał?rciaumov!' rmo*'ej.

]'5'

f&lawiająct nie dopuszczaskladaniaoien łaianlorycb'

3'ó

zaDasiającynie pŹcNjdujerofliczeniaw $alułaĆh
obcych

3 7'

Miejs€ realizrcji:KatoNice'

aŃcji

.. tNFoRMAcJA o PRzEwtDYw^NYc zAMÓWENtAcH UZUPEŁNIA.
JĄcYcH (ART'67UsT' l PKT 6)
4.l'

ZanaYiający nie przewidLt
e udzich nia zańó wieńuupelniajacych
'

5' TDRMI^'wlxoNANIAzAMów|ENtA
j'l' zmó$ieDicbęd7ic
pŹezokEs60ni€ s ię..aod01.10.2011rotu.
7rea|izo*he
6. wARrjYKI UDZIALUw PosTĘPowANIUoRĄz oPIs sPosoBU
D o K o \ Y w Ą \ t Ą o ( r \ Y 5 P t łl l A N l A l \ c H w A R t N K ó w
6l'

6'2

w pÓslępo*lniunrogą\ziąć udzia] wykonawcy,klóŹy nie podlegająBy(luczeniu
napodsu{ie ań' 24 ustał1PlaNozamówieńpubliĆh}ch(D,' U. z20]0 !' N! Il].poz'
759.z późD'h'). spelńająwarunkij s!ńacania okeśloneN ninicjszcjspecynkmji
iŚol|rych runurkóN fmó$'ienia orż w an' 22 uś' I ustasy Pra*o fmówicń
publicznych
(I)f' U. z 20l0 r. Nt | 13' poz'159.z Póż:n'
zfr'),
W!funatc] ubics'.jącyŚię o ldzielenie zmó\'ienia muszą zlożyć ośsiadcf.nic
o sp€ | nianiu s'rubkó* udzjllu n Pslęno$a.iu 6ł€ Nzoruokeśloneeo
rvz.]ączniku
nr I do sitvz)'! ponadlo\ykazaśspełnianie
Namkórv określÓÓyĆb
ł d 22 ust. ]
uśa\T Pra\o Zfunósi.ńhblicznych w n'slqpujący
sposób

opis sposobuoccnyspe|nixńi.

'g

\ ss|{r Bdlb l@. DibŃń|

Dokun€ n ty pots'ńrdzajłce
spe|niali€ w'rlbków ud'jdu

lo$ada u.nwnicnia do NakÓnNania
dzialalności.
cdy s}kuc się :

DÓlumc|'' / llo|eFo (r1'Nq'
wlkona\'ca posiada fefwolcnje
ha qy*on}*'óie dzialalnościbMkowj
l)
jf

polrJ' lcn
|pż(n|enlJ
na \\tJlj*se
o,- .n,... bd o\\rr "mtrobrdo\'
rV rozt'en]u pŹepsórv ula$y z dni') slatul w)kona$c)
29 siĆ.pnia I 997 roku Pra*o b.nło$e

7'PRzEsLA]!J(jl!YKltczENtA

klońlh mo\a s rn.24 !s'

\\ l KoNAwcÓw
do Yykluczonio ich z p0ny'erdają..3o bnk pods'a\
niespe|nicnia\8lunkó\ o
f pnepo\Jl

l

o ldzdmć

t) sykona\rcó\}. ktorz) ły,4dzLl] s^od,. 0i. \}kml]e
anóyicnń fub q,ylÓDuja.re nEn]lNf'.E'nże|i9kodl b
\r otEle

]

ł Pred \xz.f.ci.ń

|4 u NomMó\r. , |'óqTr datr).ańdrńj..y
ro}!ie] !|bo
ól!je0i. PubIhł.go
pubi.aego. 7 po\|oduo|ohcaoś.i,f
j'Łrj
rc.rią,nli. 'bo
oic od n et m{oird
sra m mjmirj
:) s}koia\kdv' y sosunku do |lóĄch d\mÓ
|lb Nlolyó uFd|ość
og|ovolo' z q]
kló'J po ÓBlo'enD upadLn] a\td
sadu nf|
Ni.'].i.r] pz.l
]) łJ.bG\cdLr,
któr.l a qaji z l
óPht llb sk|'d€ k
0a ubvpid.nj!

5%

|i|\rdrcje
uH.d nić
|ikvidację

spo]ecae

ub

p'tNidzirn€
pn\kn 4!o ljenje' odrc
ml! }bg\.h
p|łńo(oi
$!bmDa decyfti $r'iift e o giNl

,r) o$br
Gó

ri7.l.fE.

\'rkonuja{}.h

lżsl!p!\a

prł.i1i|o pnłom

pŹśl.pnło flZ.nr|o obrolo]r]gol

^udu

ii

s\

ńljqcyd'

a p'dl(pj|o
{ ^rsMr.Mnej
m cdu poPcrni.

skłbofu ub
snpic albo

stańowiąceeo
a|{cf lik lr 2

pżGĘpnso pop.lr'ion. { złj!,|u z pÓnęPołmi.m o
osób wykÓn!ą.!.h pl!.{ uobkołą. pżsĘpn}o
plz$Ęp!*o plf.i{ko

obrclołi golpodłaen! Lubinn.

maja*$!.ch. a bkż.

ł .ĘJrnołm€j
.Yiąku nają9ch m ś|u pop.hn
ó) Ędłri pńdskią

kóĄ,ch pMMn L$ .zlońk' zż4du

złia2|a z pÓ$pow!.i.ń
aobko*'.

e,apie dbo

Ó udzie|.niE amówi€nia'

p'sĘPsń\o

pr.isko

YMołi.(u'

$p!Nd poP.hjore

koźyś.] ń']łko\q.h.
l lllf
a
|Ub pźaĘpnvo udzjalu w
zorgJ'izown.] g p]. .rbo ^vĘ^u ńają.]rch m a]u
pope{nEnieprnepsŃr
]!b pżsĘpsNa skaibo$tgol
7) 'Pó|kr kom'ndy1o\E oEz spó|łi konDndltovo ałqjne.

sdb

]q'konujących

po,l,i,!nu Lubinn.
cc|u oJiąpĘ.ia koąś.i
majakoĘch. a bt,e 2 pżśllpJso
sfalbo}e |ub
pŹslęp{ło
gnpie i|bo
uduillu v aĘanizoMrej
złiafku fraj&rh B cfu FFhj.
y

3) osoby pnviĆ, |t'óDch uEędująago 9ronła oĘanu
pasońeni.
aądajeĘo
ptr$epnło
skMno
a
wykmuj{yh

pn.e

preklpsN"'

pr3Ępnło

.i mjątkN}.b. a laif
ólgmnołm.] gĘk
a|bÓ z\|iaku ńdqclh ia .c]u
pop.h'jcliepr'ępśła ]ubpźdĘpsnra3kłboN.co;
e) podnio'y zbiorow,
odp.wi.d2ia|nołipodniÓlól2bidlo\vyĆ|]a

2

il

!\|'fu!' /
wykonaM mń
$]|om\c
musiłyrŁać.
jei podsbł do Ęk|W4ń

'j łykÓmłcoł.
|iłwide]ę |ub kóry.h
4lłi.ld4ny
urkd Di€

il

"

v !n|u do n]egob6.t

z F{ę

'mó{i€ ń publicaych

upadlo{ oE|s.m.
z Ęjąl|ien
p'dlosi żłal|i u[ład
pń\omocnym posbnolienim Ędu, jećli
p*z
,ópołojenia wi€ q -ci€ l i
Prliduje

Akrualn]
odpis
Śła&nvggo rcjślru
z
a}Jr.*iony ńio łcz.!nj.j
niż 6 niaię.J
pn.d
upDYen
sk]dlni'
ofgń'
iosnku
do
osób
fizy.a)lh
ośYiadcćnie ry akresie

w pr.Jprd*u, Bt!! 1n pis1
,k
łIńoE.h
*,i,u
dÓ rejd|,'
uJkona*o
qhien r,!iloĄ|ć
l,,!
|9,o*aż,J thlmenl'
nr
polkb-i.',ló|.śo
Włzl!,
d.hl.laośó
cos?olh|q4

h.lkonie
.zlnn ii
i
hd|*ob. żEÓl,k ż ufun|

7' I wyłonatvca w akr€śic okr.ślooymł sil' jśt zobowiłzatry 'ykuaćJ!ś.p!Źli9ilu
.! dzień lk|ad.nir o..ń' s'€ l ni.lie $arunkós'o kióĘch mosl $ ar(.22 Ni Il or.2
br.kpod!t'$dos'klua.ni.zt'olodu
.st'€ h i.nirs.ru!kós.okióry.h
bowl
7.] Jez€li \r-1|Óoa\.a m' ŚićdziĘ lub mi.jsc. zńi€szkania poa krylonum R.c7'pospolilcj
Potskjcj. zmisi
dokuDenó$ \'}mi.n'onych: rv pozldi 2 'abeli: sł|ad' do|runcbi
|ub dol'umcntywyŚawionc w kraju. w klólym na sicdzibęllb micjscĆzmieszk.ni.'
lotlieldzująĆe ÓdpoNiediio' że]
nie ośrańoielo |ił\idacji mi nie oqloszonoUMdlości.Ńslawione niL scz€ ś niei niz
ó micsiec!hŹed uo|v$ehtminu skladanjno.eń,
7'j Je-li \ miejscuzmićŚzkflia lub $ łmju.\ klór}m q 'tooa\ca m! siedziĘ lub niejscc
po\BŹcj.76'ępujcsięje
/rmieszklnia'nie \Jddc sie dokunemó\ \r) micnionych
ym
przed
dokumenlcm zavi cr.j ąc ośrvi
adczenic złofone
nofui uszcm,w]aśc
iwyn sądoNynl.
adminisra.yjn'n.|bo oryMemsanor4d! zavodotveloluh eospodarcćgoodpouiedńio
niej$a amieszkani! olobr lub kńj!. N klóq n \')'tona\.a m. sicdzibe |ubni€jsce
przezwykonaNcl maja.elo
7'4' w pŹ'pMku wą9lnlości,
co do tEścidokumenfuzlożonego
sied2iĘ |ub ńicj$e amieszkdia Doa lcq |ońm RP. zama\riający możez\ńcić się do
\hścn\}ch o!8mół odpoNiednio ńiej*a znieszrMi!
osoby |ub kńj!.
rv kóiym wylÓńatvcdma siedfibqlubńiejscc zhicŚ'r{fuia f rvnioskienr
o udzie]enie
ni€2Ędn!.b iÓrbń(ji do!rcz4c)ch p.fedlożoncgodolumĆnt!'
7'5. .,efeli wykonarrcąsq podmioly \'}slepuiące\spó|nic Gpólła c!a!ilńa. koNorcju'n]
lo bral nodslawdowvkluczeni5 nui wykozaćk!żdyz podniotół łystqpujłcych
7 6' Ny'konawcybioĘc} wsŃ]nic udfial\'poŚępos'eiu (spolkacyailE. *ońsorcib, '. ):
pclnomo.Iikl do renrc,enrowMi' |cbB po ęl'owaniualbo
nnuząuslanow'ć
r.pEzcntowmia \v pÓiqpotvdi! i ZNfciŹ uńoq w spńwie zańó$i€nia pub|iczncro
l mlnon*nicNo nusi b\ć do|ac7.ńedo o!'cnr). zama\ iaj4.) mo2! 4dać pu cd
zasecień uńorł} ( splałie 7$ółienia nublicfncBo' umo$'y re8ulującej{spóIplacę lrch

\

spsJ ńkn

tbhli

Ńani|ór!

4nó!nn!

? '' ' Nie mogązłożyćsamodzielnie odrębnejoferty.pod ry8olen odŹucenia futi ej ofeń
ponosząsolidmą odpołiedfialnośćza nieĘtomie lub ni€należlte s]konóie
pByszlego zfrówienia olu a sniesienie zabezpieczenianależ]tegoBYtoneia
7'8' o|eńę vy*onawcy łf*luczonego uznaje się za oduuconą Zmawiający uwiadoni
ńMocześde Wykonawców o \rkluczeniu z pośępowuia. podającuzsadnienie fałtychc
i praMe, z aślzeżcnicm ar. 92 usl' l pk j'
7.9' ts(Łane dokumentymogą być doręczone\' oryEinal€ lub kopii pośviadczonej
a z8odność
z ory8inalem przez Wykomwcę'
7,l0' Zma*'iająct noźe zuqdać przcdśavicnia oryginału lub notllialnie poświadcfonej
]\'p'i dolLmenlL *']q.fnie {edJ' L'dJ 'oóra \opia dokmentu Fsl ni{z)ldna lub
budziwąQli*ości
co do jej pnłdzisości'
7,l l ' DÓkmenty sPoPądzonew języku ob.yn sq skladanelTaz f tluaczenien

na jęz}k

8' rNFoRMAcJEo sPosoBlE PoRozUMIEwANlAs|ĘzAMAwtdĄcEGo
Z WYI(ONAWCAMI ORAZ PRZEKAZ\'WANIA
LUB DoNl vr \ l Ów. A TĄKŻf t!5KAZAME
POROZUMIEWANTA SIT Z WYKONAWCAMI

r'o

8'I'

Wykonasta nrożczruócić się do ZmawiającegoÓ wyjaśnienie
treścjsp€ c yfikacji
islohych wdunłół' zmó*'icńia, zanasiający jesl obowiązanyudzielić l}]aśnień
niczwlochie' jedna! nie póaiej niż na 2 dni pzed upbMm lcminu skladaDiaofeń '
pod wdun}ien fe Miosek o $jaśnienie treści spańkacji
islobych s'afuków
,lmówienia ĘIyĘl do zmałiającego de Późniejniżdo końca dnia, N klóryń upł'ava
polowaslhaczonego reminu skbdmia oae( tj. do dnia:201l-09,01.

8.2'

Jeieli Miosek o s aśnicniclEści spc]'dkacji islolnych sauntóu z@ó{ienia
rvplynąl'o uplywie tefuinu śkladaniaunioŚku' o klólym ;owa w &6n'
|ub doqczy
Udzielonychł]'jaśnień,zara*jaJący moze udzi€lić s aśdeńalbo pozonavió tvniosck

8'3'

Puedlużenie
terminuskladaniaolcń nic sp]ywa na bieg leminu składania
$niosku.o
klóDnr nowa w ;M!'

84

Treśćzap}tań łTaz f \rjaśnjc mi Zmawiaja{y puekuuj. wykonawcÓn. któiym
pzekza] specyfikację hlobych warunkó$' zamóaicbia, bez ujałnimia źródła
zap}1mia' a jeżeli specyfikrcja jeŚ udostępnionana stiońic inteńebwej] zańieszcza na

8'5'

w uŃdnionych pŹypadkach zmasiający moŻe przed up|}avemlerminu skladeia
o|eń znienić lleśćsp{)dkacji istotnychWŃów
mówicnia' DoIomą himę
spsyfikac]i zmawiający pŹekŁuje niezl'loczlie wszystł'ń wykońałcoń. któIym
pŹckaao spccylikację istohych wafunków fmó$ienia. a jeŻeli slecynkmja jest
udostępniona na stlonie inlcmetowcj' zmr ie9cza j ą lakfc m tej stronie'
Postępowmieo UdfieI€ n ie mó$ienia' 2 zdrzeŹĆnieo uj{ków
okeślon}ch
w usuwie Plawo ańółień publiĆhych(Df' U' f 2010 I. N. l|3' pÓz 759' z Póżn'
n'). prowadfi się z zachoweic'n l.orbt piscmcj'

8'6

8'7.

\

OSWIAI'CZEN
osÓB tPRAw]\IoNycH

PosĘpoNanie o udziel€nic zmówicnia prowadzi si9 wjęzyku polskjn'

spsJńfu !ó thh)d' !@!k\

/!oó!tna

8'8.

w ninicjsz)m Poslępo\aiu \sfe|ki. ośsiad.7!ni.' sniosti. z.si'dońieńa
ole
infomacjc f€baNi.j:łc) i \bkob'1rct prćk&ują pisefuiĆ. f.k.n
i/ |ub drosł
elekrroni.z!ł. w pŹypad\u oś*'iadcz.ń.łnjoŚlów' a*iadońicń olu infomrcji
pże|ryrvmych l'łŚĆm |ub drcgą elektlonicznq, k&d! ze stron n' żąduic dnĘicj
niezFłocfńie ponvieldza l.*t ich otŻ}mui5'

8'9'

wlbmy spo$b pż.kl'lvei.
oś$iadcań. {nioskótł. aŃadomicń or infomacji
nje noz. oefuicfać tÓn]rBercji: 2!s9e dopuszcalna jcsl foma ptcma.
2 76|rżcżcniem
$'ąlków !'e* jdzimy.hs u$awic P6wo zmówicń publicnycb( Dz
U ' f 2 0 | 0 r . N Il l 3 . p o z ' 7 5 9 ' z p ó ź nz ' n ' ) '

8'I0' w akr.sie loma|n'm i meq1o4.zn)M o$bmi
z wYkona\rmi sa:

mgrD]nińika Kulaga sl cic'e
c.ńail: dliuIauii 6o'lia'o\ ic..ń|

upołaaionlmi do lonhłlu

d5'adń'.|cch'

r , Ł x ]] 2 / 2 5-l 8 9 . 6 ?
lvYNlAcANlA DoTYczĄcf, wADIUM
\\' poŚępo{aniuniej.Ś pŹe$idziee skl.dmie $'diun'

t0. TERMINzwlĄzANlA oFERTĄ
N'{oń.\Q pozoŚ.j. ^liąhy o|en. pŹcz olfts ]0 dni.
l0.2' B;egbmi.u ^iąznia oien4rozpoczyńa
Śię$u z uplrav€ Dteminuskladmia
Ófcn'
l0'] wykońawcnsmodzielnielub ia Miorek Zmawiająceromożeprzćd]użyć
lcmjn
złiązańb o|eną.z t'm że zanał'iaj4cy możety|ko raz' co na]mnicjm ] dni pŹcd
upły\lm teminu ^łi+ania o1ina.z\'ócić się do w'|om*cótY o q}ra2eóie73odtd'
pŹedlu'.nic teŚo lcminu o ob'cfon! okEs. nie dlużJz')jednakniż60 dni.
lo'l'

!I. OPISSPOSOBUPRZYCOTOWYWANIA OIERT
Il'l' wykonavc!możezlożyĆ'y|kojednąotcnę,
Il'2' ltść olenyńui odpo$idd'ć
|Eścispcc'\'fi*acji
isloh)thNmŃó\r amó\ieni''
l l ']' 7fra\yiljqc} .ie PŹeNidujczNTolkosaów udfi'u { prslępouańiu
Il'4' ol.na qlif 2c sBnowiĄcyńijej intcgrulnqczęść
za|ącznikmi mui być spożqdz'na
pŹcz w'komscę ściśle
\€ d Iu! posbÓłień niniejŚfj spńylika.ji nloh)ch
\ran'']iós @ó\ienia.
Il'5' of.n' musi b'ć spożądzoB s.dlug NDru fom!|aa ofcny śdowiącegoulacaik
do lin'. u7cJ\peq l]k!'Ji i.|o|1).I q arunlÓ* zMos cn|lló' ofeńa ńuŚi być napisan!w j94ku pohkim' na kompuleŹe'masfynicdo pisanialub
!ę.hic dlu8opisem bądżnieh!a|a|n] D .roentm
l l .7' Ptoponujc się' ab' \sz) s'kic apisec smny ofcny $łe z zlącznikmi b]"ł' \olcjno
ponmerÓsńc i 2łąc2on.u'slosób lńu|y ÓiŹ ńa tażdcj ŚEonic podpisee prcz osobę

\r

(os.by)uFń*'niÓnedo śkładfuia
ośrriadczeń
soli *' imieniuwykona$ly. plzy cz)m co
piensej
najmniejia
i osLlhiej stonie oleny podpis(podpis')byl opalŹonypieczęcia
imiemrąlvykonaucy. PozoŚale sfony nogą byó paajoNane'
ll'8' wsfelkie popnsfi lub fmimy N tekście
ofeńy nuszą być pdafołme pŹ€ z osobę
'o,ob\) podpi r'a.eofene opiF, oncdardi i-\ dolo1tri"
|l 9' w!'końawca7mies7.7a oledę w dqóch koperlachozńaczoń)rhnzwE i adresem
Zmawirjącd8oow opGanychN nólcpującysposób:
sz||lk Piękł)ch w Kato,lica.h
,,olerlo na: BluEi bo|towe ,o Ęecz Ataddii
pted:
gotlL
NIE OTWIEMC
2011-09-09
10:1s".
Na $ełnęIŹncjkopcrcicnależypodać
ńyvę i adreswykonawcy'by umoi|i*'ićzml
nie olwanejofeny$' plz}Tadliudosldczedajej zmasiającemupo lcminic
ll'to' w}bnarvca może wprÓ$adfić dib)
|ub ł}co|ać zlożonEpfez siebie o|enę
$!]ąchie pŹed temineń skladeia ofen i pod warunkie|n' żc PŹcd upĄĄven le8o
lcminu zamaviający okfyna phelme powiadomienic o łlrosadzeniu zńiŃ lub
nltoffuiu ofeńy Poqiadomieńielo ńusi byćopisme $ sposób*skemy \'pkl l]'l2
oż dodalko*ooznaczoDe
slo*?mj'.ZMIANA' |ub.,v YCoFANIE..
1l'll

Jezeli Wykona\ca zŁ{Ź.ga. że iń|oń1acjeslanołiącebjemnicępuedsiebiostwaw
rc7rmic u pŹepisół' o z$alĆZmiu ńieucz.iwej kon}uEncji' nie Do.qą b'ć
udoslępniońe'
częśćofeńy, któla zawjemlc in|omacjo należymieścić w odiębnł
kopqcie omcfonej napkem: .Infomrcjc st!ńo$iąe tajemnicępŹedsiębioŃ*a.''
wykonaNcanienożez'sł'ec ińbnracji' o którychnow s ań' 8ó uŚ 4 usla$}PraNo
m ó $ i c ń p u b l i c 2 n y c h ( D Z ' Uz 2 0 l o r ' N I l I ] ' p o z ' 7 5 9 , z p ó ż n ' z m ) '

l2. MIEJSCE oRAzTERMIN
12 l

SKŁADANIA l oTwARcIAoFERT

ofcny n.|cżyŚkladać{ siedfibiezama*'iającego'
pokój nr: l00 do dnia 2011.09.09

l],2' Zmałiaj:]cyniezu'locznie
złTóci ofeńę,kóE zoŚmie f|ozo.a po tcrminic'
l2']

ohlfucic ofen nstąpi w dniu:201|"09"09o godz' l0:l5' \r siedzibiezmviajacego'
po|ój fu ll0 sa|. scńatu,

l2'4. olNdcieo|cń]eŚjawnc'
l?'5. Bezponcdnio pued ot$aciem oIeń Zmałiający podaic kwolę, jaką zańieŹa
p.feznaczyćna snnanso$anie
zamó\'jctria'
12'6, Podc7as onvarcia ole podaje sĘ nŁły (limy) ohz adres) wykona*!ó$'. a rakzc
infomrcjc dolycz.?ce ceny' ternnru Ękolmia
zmówiebią wmńkórv pl'tności
zasar$ ch iv ofenacb.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
l],l' w ofercienależypÓdaćcenę*'.ozumieniuart.3 usl' l pkt l usta\łfz dnia5lipca200lr'
(D, U NI97, poz' l0'0.zpóm. a')u wykonaniepŹedniofuzmó$icnia
o ĆcnaĆh
l]'2
l].3

podaćł'zlolych polskich,f dokladnością
ccnę nalcz-v
do dsócb ńiejsc po pŹecin]o.
cena jcsl ccną ryczaltorrą.sląd w ccde nalczy uwz8lędnićwszynkic s}ńagania
okrcś|oie
$' niniejszejsFecylikaĆjiis'otntch ueun*ów oru wsze|kiekosŹy, jakie

sp!9 'ir!.n

nl.hFh

!ffi|ó{

ó6!d'

!

ponisie w'*omrsa z l'1ulu na|cżytejo@ 7'godnejz obosiqzującyni pŹepi@i
rca]iza.jipżedmioluzmówicnia.
lj'4' zmałiający nie pŹe$idujeofiĆfeń N s'al &b obĆych'
zlicak napocrctłykonmiazmówicnia'
l].5' Zma\iającyniepĘe{iduj.udzielcni.
r.. oPIs KRYrERtÓlv, RTóRYMI z{MAwtAJĄcY BĘDZIE slĘKIERoWAŁ
PRZY WYBORZD OFERTY, 1VRAZZ PODANIEM ZNACZf,NIA TYCII

KRYTERIÓWI slosoBu ocENY oFERT

14'|' zama\'iający
b.dzicoenial oieny\śdlueEĘpując'ch k'1łió\r:
I

c.ń' o cf'lÓ\ ' oplJh mj6i9czna

|J 2' PunkD pŹyaatanc a podMe s p(|u!

|ic/onesedllE nb|śpJi"cJch
"Drcld Ędq

Lr'ba puńho$= ( Cmir'cof, r l00ł s!8a
. cnin'najnilsa ceM lpośIód
ssz's*ich oi.tl
-cof- ccnapodanas ofcrcie
I.t.l

Po dotonoiu occnypunlq Prurzan. ptu lŹdcBÓ z czloD!ó\' Konisji Puc|2ĘolŃj
zostmązsumo$oc dla każdeeoz łry1enół oddfieliic. s!ńa punhós u-}Gkeych
za {sżyŚlkielc}'teriaoccn' Śffowić bqdfiekońcosq o.enędmej oitlLy

\\'tolu b.dmia i aeny oteń ZmaŃiającr ńoże ządaćod wyloMs!óN s'łśni.ń
dolycz4c).ch tcści zlożonych ofeń' NicdoPuszc7.lne jest protżdtnie niĆdlt
zlmałiljqc'h
d wykomwcą i.8ocjacji dotycząc'lh złożonej ofeń' ore. 2
s'jej tRści'
ZótŹcżeniem pk Eó' dokoń! Nmi. j.Hcjkonliek hińt
l4'5 JćżeliN otreślonyńrcmińic \łykon.wcaniczłożyq}macmych Przezf.ńałiają.cgo
oś*iadczcń
lub dołumentów.
o tlórych noM N d,2' !st' 1 usmN' PrawoznówiĆń
publi.aych (Dz' U' z 2010l' Nr ll], poz' 759.z Ńźn. h).lub pelnońócnicN'albo
j.żc|i floż' s}fi.!fue pr?.z zmasiające8o ośsiadczenia i dokmenly' o k1órych
mo$a w uń' 25 usl' l !śós) Pravo zanówień publicznych(DŹ' U' z 2010r' Nr l l]'
poz' 759. z ŃŹn' 7fi'). asierajice bĘdy lub wadn!. pclnonocnicNrą zlmaNiajłcy
qlz\ric go do ich zlożdis rv $.aacz.n}h (.minie. chyba ż! fiińo ich zlo2clia ol.na
wllrono$ly będfie podlegoć odEuceniu llbo tońicĆzne będzie lnicważnienie
posĘpoqdia Zlożone na łewfuie Zmawiając.8o ośliadcz.nia i dotunćnlt
posim) spćłniać s'luki
olEślon. ( M' 2ó ut ] ustal) P6\o ffuóNicń
publicznyĆh
(Dz U' f 2010!' Nr l 13.poz' 7'9.2 Ńźń' zn'), fanawiajqcymożekkże
rv w}-znaczonyt prez siebiĆ lemjinic. rfwać do zlożmia syjaśnicń dolyczących
lub dol.unentó$'
oświadĆŹ.ń
lł.r

l4.ó' Zmas'iając' pol)Bwia$ ofelcie:
a: oczlalisle obylki pieBki..

ll

spq ńkcn' nbh] ó Modó\

an&\i!

a

b: oczlaite omy|ki rcchunkosc' z usf8|ę'lnicnicm konsck\Ycncji rachuntos}ch
dotonmyclr popra}€k.
Ć] ińne ońylki Po|.sając€ na niczEodnościofĆny f. spccy'kacją istotnych waurłóv
zmówienia,
niepowodują.c islotn'Ćh żńian
s'
treści ofeńy
niezNloczni e zasi admi ając o l}ń Wykońawcę,k |órcgo olerta zostala popBiona'
l.t 7' Jeżelizłożonoo|enę. któtej $].bór plorład7i]bydo poilslei! obowiązku podaRowego
ZmawiająĆego 2gÓdńie f .zepisami o podatku od Iosdó\Y i uslug ł' zakesie
dolyczącym rvcłną1rz\spólnoto$'cgo nabycia to\Wó\'. fmarviający tV Ćelu oceń)
takiej oteny dolicza do pźedsla]vioiei }' nicj ccńy podaleł od lowaróu' i uslug. kLóry
r ''b' obo\ r,.L \t 'cii 7godn.e,obołą/u4.)mi p./episa1.'
l4.8' Zma*'iający w cclu uŚalenia, c4 ofeńa zal'iera ra'4co niską € n ę l' śosuŃu
do przcdnlofu zańóqieńla. 2$róci się do wykonawcy o udzieleniew okleślonym
teminids].Ńnień doqgących elementówofeńynającychĘlyw.a BysoLość
ceny,
l4.9' zama\Yiający.o@niając nr]aśnienia.s€ ż nie pod uNacę ÓbiĆktyme c7ynnjki.
N s79-cgó|nościoszczędnośćńebdy qTkonania żmółienia. *lbrae rozwiązmia
techniczne, s'ąlLoao
spŹrja]ąa sdunli $]'kon]rlvmia 4nó*'imia doslępne dl!
wykonawy. oryginalnośćprojekfu wykonawĆy Órż wplyu' pomocy publicznej
udzielone]na pods.ł'ic odi9bnych prz.pisów,
l4'|0. zamaljljacy odlfuci ofeńęwykonascy.który nic zlożyls}]aśnień
lubjeżelidokonŃa
occna\laśnień \fŁ z doŚdcfoń)ńi do*odmi polwiedzi, żeofeńa awiem ruąco
niskącenęw slosuŃu do pżedmiotuzanórvienia'
]4'l l. zamal'iającyodrzucaofeńę'jeżeli:
a: jcst nie4odnaz uslarvą:
b: jej teść rie odpÓwiada lleści spec)fi|acji kbh)(h seu ós fmósicnir
2 anŹcżcnicn pkl l'1.óln c'
c: jej 'ożcnic nMoNi czln nielczcnv.j kontuFncji rv mzumicniu pŹcpiŚóx'
o zwalczmiunieuc,rnrj konkurencjil
d: zarvicnlażąconiŚkącenę$ ŚtÓsuńłudÓ pzedfoioluzamóvienia]
e: zosula Zlożona Fzez w}konascę w}'kluczonego z Udzia|u w loslępo}vaniu
o udzielenie
zmówicnia |ubniczapószon.co do skladeia ofeń]
f: awiera bledy{ obliczcniucenJ;
g Wykona$ca$ leminie 3 dńi od dniadofęcreniaasjadoDienia
poplasienieonylki' o tIóEj mowal' pkl14,6|it'ci

e zEodzil się na

lr .ieŚ nic{'na na podśawic
odiębntchpżepisół'

r5. UDZIELENIEzAMÓwtENrA
lj'l'

fanawiającr udzicli fmówieni! wlkonałcy. klórego o|eńa odpoł'iadawszysrkiE
s}nagbion
okreś|onynrs ninicJsrcj specyfikrcji islohych sdun!órv zmówicnia
i zos|ab ocenionajato najkożystniejsa s oparciu o Podancryżej kĄleńa ocen! ol.e

lj.2' Zmawiający unie[aŹń loslępo*!Ńe } syluacji,sdy N]sĘpią przcslanłimk'ane
w an' 9] us|a\r Pra\o zanró\icń publicn'Ych(Dz' U' z 2010 r, Nr ll]' poz' 759,

sF.J 'ib!j! nbhŃh
Efuejhrkulń'.,^@EiiVurP

\ńóy

dŃt!ń

I5.3' Niczłlocaie po irybożc najkoŹyŚniejszcjoleń] zo|tałiającyjcdnoc*śnic
ofeńy.o]
zaNiadomi
w}konaq.ó$.któ'J 2loŹy|i
a] \\]boue injkoĘstnicjsćj ofcńy. podajaś@\ę (fime). albo inię i w\risto.
si.dfiĘ albo adres zamieszkania i adres wykońa*ly. kóre8o ofeńę l)br.no.
jcj qbolu olu idq} (nmy). albo inioM i n'nisk!. siedfiby!|bo
uzosadnicńio
miejsc. zmieszkmi! i ad'esy wtkoMwcóN' llóŹy zlożyli oteń,v'. latże Puntteję
pe}'fuą o|€non s taŻĄm k.J1eriun Geny ofcrt i lą.żnqpunrbcję:
b wyłonascdch' któlrcll ofcn' ZoŚ'l1 odżucone' podajqc uAadniĆnic .aktycznc
cl N)tona\.ach. ttout zosu|i \\,]*l!czmi z poslępormia o udziel.nic hó}ienia
podajEcu6adnienie flllycznc i pE$ci
d] t.minie' okreś|on}b
zgodnie Z 4n, 94 Ust' l lub 2 ustaBl Powo zmósicń
publicaycn (Dz' U' Ź 2010I Nr ll]. poz' 759' z ŃŹn' zm').po klóEgo upb\ic
unD\a \! spm\ie aó\
ićnia publicaeBo ooż. blt 7.\ da

infoluacjeyskazane\ł pkl l5'] lit' a zgńałiajqcy UńicściM
l5'4' orloszenieza{'icńjąĆe
(ronie inremero$ej
sp.kalowice.pl
o.r s ńi.jsc! publiczniedośępnymN sMjcj
lj,j,

Jefe|i \łykonoNca'klórego ofeńa zosh|a !.a'br.n!'Uchylasię od ZNlrcia umoN'Yq
s'rlrvie bówienia pub|icfńego,Zan viającymożelvybmćo|eńęnljkoŹysbielszą
spoślodpoŹośhlychofen b.z pŹeproMdaia ich ponosTego badaia i ÓccÓy. ch!b'
postępoMnia. o kórxh mo\z \ 'n' 93 usl' l
żc 7.chodfa prćnaki lni.\'nienia
!śla\}Pralrozu]ó\im publiczn}cb(D2.U. z 20l0 r' Nr l |3. prz' 759.z późn'z|n')'

JA]oE PoWINNYzosTAć
16' INFoRMACJEo IoRr\tALNośc|AcH.
tl.lBoRzE
oFDRTY
w CELU zĄvARcIA UMowY
DoPEl-NloNE Po
w st|.AWIEfAMÓw!ENtA PUBLIczNEGo
ló.l'

Źknasiający z!!we umoŃ! w spllwie zamółienia publiczncgo.2 76tŹeżeńiqn
d ' | 8 r u J c \ ! P l a s o / d ń o q r ń p U | ' | ' c a ) c h l D / ' U ' / 2 0 | 0 r ' N l| | j . p o z ' 7 5 9 ' Z p ó ' n
a('adomien|d o \\bo7c
2m').\ lcmini! nic |'ohf}m fl/ l dn| od 'ln'żplbldi'
jcże|i
pżlslmc
w sposóbotreślony
ofcn'.
asiadońińie
lo
7.s6c
najliożyniiejsf.j
pub|icfńych
(Dz'
ł an,27 un,2 uŚav} Pmwoamósicń
U' z 2010r' Nr ll3. poz,759.
z późn.n'). llbo ! dni . j.żJli zosldic p'eŚl.nc N inny sposób' Zo\żrcic unoN)
będzic możh\t pŹed uP|'1\tn |€minóŚ. o kóoch no$! poĘrj. jcżeli $slłpią
(Dz' U 2
{ ań 9'1uś'2 uslarłfPEwo zeró{'ień pub|icŹn:.cb
oko|icznościs'nieniońe
póa,
h')
2010l. N! l l]. nÓz' 759,f

o nĘ*!
i l.minie podpiwia mo\\! Zlna\iająĆ'
u }lon'stę ÓdĘbnympkmen lub le|Ćfonicaic'
163 zlk.es śNiadczclia wykonaŃy tr}nikaj4c' z mowy
zobo\ a7aiem zaŃ'artymN ofcEie'
16]

po\'iadoni
jeŚ

$'bmego

tożsmry z ]cgo

|6''r, N pŹ'}adlu \]boru ofcńy $jliońaqcós' sŚŃ|nic trhie8ającxh się o udziclcniĆ
zańóqielia (konsorcja' spó|ki c)avil Ć) zma{hjqct ńoŻe z!'ądać pźcd zsarcicn
wspólpmcętJ.Ch
uńowr. w sp!.tvie móNienia publicunegouńoq} regulująĆc.j
wykonawó\. wy!ÓmNcy Nspj|nie ubieeającysi9 o udziclcńie umóNienia ponoŚ.q
so|idmą odpo\i€dzialność a (]tońoi. mos1'

\

Ęb$h \ ko\tsh

r7. wtlLĄGAr.{lADoTYczĄcE
l7.l

w

dMlt

zABEzPlEczENtA NALEż\"TEGo wlxoNANIA

pÓŚtępo1vaniu zbczpicz.ni.

należy1ego s}tomia

mo\-T

t3. |sToTNE DLA sTRoN PosTANowtEN|A. t(lóRE zosTANĄ
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMóWIEMA PUBLIczNEco. oGóLNE WARUNKI UMowY
]8'l' wykonanc! winim Ź|ąa'ć do of.rty ł.ór uhos!' który bę.Łic ałier.ć
n.ij. opi.arówi..i!łc opisuzn.jdljł.ccoŚif w rń€ l i okrcś|olej
w pkt.3.llisz
wlloryzŃji s!'nagrcdzenia
s'śosu'l.a rccaym
l8'2' zmasiający pŹewidujemofli{ość
w uslawiebudżelowej
o śEdniorocayłstunik ceń lo*'ańw i us|u!oklcś|ony
na dey
yko
y
lok budżclowyzniea naslępujcń! wńiosek w
na\rc za zgodąZmałiaj ąceEo.

19.PoUczDNIEo ŚRoDl(ĄcHoct|RoNYPRAWNIJPRzYsŁUGUJĄcYcE
t|lho\Ąwc\ !t IoKU PosTĘPowANIA
o UDz|ELE\tfzAMÓrłlE\|A
l s. l ' Ślodłi ochfuny pBunej pżyślulljq wykona$ty. a latże ifueńu podmiotovi. jeżeli na
lub nid i eEs *' uzyskdi! ddślo zańówienia ord poniósl llb ńoże ponieśiszkodę
$ $ltil\I nmszenia p.fef z.moNiljqcc8o pŹ€pisów ura\y Pm\ło móNicń
p u b l i c z n y c h ( DU2 .z ] 0 l 0 ! N r I 1 3 'p o z '7 5 9 ' z p o ż n ' a . ) '
l9.2' śrcdki ocbrcnr pB\rncj \obcc o8losf.nio o zmó\i€ni!
o@ sp.rldtacji isloh}ch
NarunłóN zmówieni. Pruysllruj. óMicż o'8anizcjom Ęise)n
M liŚę. o kórcj
noNa \r an l5-1pkr 5 Nla\'a |n$o 7mó\licń publicaych (Dz U 2 2010r Nr l t3.
Vt. I59.zpd^. n.).
rv d. l80 ut.2 usbĘ
l9.]' odrmłfuieprzrslueuj€ $-llącŹnicŃob.c czynności
okEślonych
PE[o mósień publiczntch.
lg,4' od$ olMie Mosi się N lemińachi $ st]osóbok'.ślonys'an. l30 anar. Bbs)
f@óq ień publicznrch.

- P6\o

l9'5' Na oŹ4zmie Kmjostj IŹb' odśol.rrcrj śrnom oru uczestnikon poŚępÓs'ei.
odsolavczego ptfyśllguje śkarBa
do Śądu'

19'6 skffgę trnosisjędo sąduolcęgo$9gos1!ściwc8o
dh sicdzibyZnasiające€o.
20, POZOSTALE INTORMACJE
20 l, DÓ spia$nieutgulowln'cb{ niniejsże]
,p(ynkeji islomychwa'un}óvz4ówicnia
ńają Atososmic Puepisyustd*yf dnia 29 sl'chia 2004ńku PńwÓ amówień
publicznFh(D2' U z 2010r' NI l l]. poz'759'z późn'zm') oEz ptrpis' Kodcksu
Za|ączni|ami
do trńiejsrEo do|mcnlu s5

oś}iadczenieo spelnjaiu \'mŃóv
ż

ldzia|u v poŚlępo\eiu

ośsiadocnieo bd{u pod9$l do ŚJ|l(4ni.

''fuąs

.

'lłd En '@ .lgĄE ó 'młJPs]hs'
l
'z
o

lpÓ$qhqlł!'.!dFls|!U.pw,M'uł{W'hF

